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Møde den: 29. august 2016, kl. 8.30 – 10.30 
Bygning 1611, lokale 121b 
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævns-
formand), Viola Burau og Loni Leddere 
 
Deltagere studerende: Christian Hoe, Sofie Holmbjerg Bangsgaard, og Amanda 
Sandbæk og Ulisa Jeyaratnam 
 
Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen og Anders Vedsted 
 

Dagsorden 

Sygemeldt: Mette Vinther Skriver 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
2.  Gensidig orientering 

 
a. Nyt fra studielederen 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 
d. Nyt fra Studieadministrationen 

- Leder ansat i studieadministrationen 
  
3. Sager   
3.1 Sager til behandling 

 
Sag 1 – Dispensation bindende tilmelding  
Desuden generel drøftelse af procedure ifm. ansøgninger fra udrejste studenter.  
 
Sag 2 – afmelding af reeksamen  

 
3.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 
 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 

 
Bilag 1 – Sagsoverblik -sager siden sidst 

 
4. Orientering fra Healths uddannelsesforum  

Orienteringspunkt.  
 
 
5. Den tværgående uddannelsesrapport på Health 
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I forhold til placering af studienævnsmøder i efteråret bedes alle studienævn in-
den udgangen af uge 36 om at afholde et møde, hvor studienævnet orienteres om 
indholdet af statusrapport for uddannelsen (opsamling på statusmødet) mhp. 
iværksættelse af initiativer. På den måde vil alle studieledere have drøftet ind-
holdet af deres rapport med studienævnet inden Uddannelsesforum møde i uge 
37, hvor der bliver en fælles drøftelse. Der foreligger nu et referat samt en hand-
leplan fra mødet, som studienævnet og studelederen fremadrettet skal arbejde 
ud fra.  

 
Indstilling: Studienævnet bedes drøfte indholdet og handleplanen med henblik 
på at beslutte, hvordan nævnet vil arbejde videre med fokuspunkterne. 
 
Bilag 2 –Folkesundhedsvidenskab Opsamling statusmøde 2016 endelig 

 
6. Spørgsmål til studiemiljøundersøgelsen 

Beslutningspunkt, eventuelt til behandling i udvalg. 
Fra uddannelsesforum til vurdering i studienævn. Studienævnet bedes vurdere  
spørgsmålene på skala (jf. bilag 5). Vedlagt er desuden spørgsmål til undervis-
ningsevaluering (bilag 7) for at sikre, at overlap undgås. 
 
Bilag 3 - Sagsfremstilling til studienævnenes vurdering 
Bilag 4 - Udkast til Spørgeskema SMU2017 - TIL studienævn og udd.fora 
Bilag 5 - Health spørgsmål 
Bilag 6 - Referat studiemiljøspørgsmål (fra Studienævnet for sundhedsvi 

                         denskab) 
 
7. Valgfag og seminarfag på kandidatuddannelsen i folkesundhed 

Beslutningspunkt. 
 

Bilag 7 – Ang. valgfag 
 
8. Kursusbeskrivelser til godkendes i Studienævnet 

Orienteringspunkt. 
 
         Bilag 8 – Bilag FSV-seminar 
 
9. Nye SU-regler 

Orienteringspunkt. 
Den 1. juli 2016 træder der nye SU-regler i kraft for studerende, der starter på en 
ny videregående uddannelse fra den 1. juli 2016 og frem. Reglerne går kort fortalt 
ud på, at udbetalingen af SU stoppes, når studerende bliver mere end 6 måneder 
(30 ECTS) forsinket. For øvrige studerende gælder de nuværende regler om 12 
måneders forsinkelse fortsat.  
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Læs mere om de nye regler på http://studerende.au.dk/su/nyesuregler/, hvor 
SU-kontoret i øvrigt har lavet en FAQ. 

 
10. Kandidater til aftagerpanel 

Drøftelse.  
Arbejdet med aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab skal så småt til at på-
begyndes for at sikre en god kvalitet af det kommende arrangement. Der afventes 
erfaringer fra hhv. aftagerpanel i optometri og synsvidenskab samt de sygepleje-
faglige uddannelser (som afholdes ultimo august). Men allerede nu ønskes input 
til potentielle panelmedlemmer.  

 
Bilag 9 – Liste nuværende panelmedlemmer 
Bilag 10 – Liste aftagerpanel sundhedsvidenskab 
Bilag 11 – Rapport om aftagerpaneler 

 
11. Optakt til ny studieordning 

Orientering.  
Om det kommende arbejde med studieordning.  

 
12. SN-møder efterår 2016 

Orienteringspunkt 
SN-møder fastlagt i følgende uger, for at sikre bedre varsling bl.a. ift. udsending  
af relevante dokumenter samt koordinering ift. uddannelsesforum:  

uge 35 (Mandag d. 29. august, kl. 9-11),  
uge 38 (Torsdag d. 22. september, kl. 14-16), 
uge 43 (Torsdag d. 27. oktober, kl. 14-16),  
uge 47 (Tirsdag d. 22. november, kl. 14-16),  
uge 51 (Torsdag d. 15. december, kl. 14-16) 

 
 august september oktober november december januar 
Health Uddannel-
sesforum 

17. 14. 24. 
(+5.10: 

temamøde) 

22. 19. - 

 
 
 
13. Evt. 

  
 
 
 

http://studerende.au.dk/su/nyesuregler/
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